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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1. Latar Belakang  

Salah satu isu sentral paradigma manajerial pendidikan adalah 

peralihan dari model sentralisasi ke desentralisasi. Model sentralisasi 

dipandang merugikan dunia pendidikan karena lembaga pendidikan dikelola 

lebih sebagai unit birokrasi ketimbang institusi akademik. Dalam model ini, 

struktur pendidikan lebih merupakan sebuah struktur formal sentralistik. 

 
2. Perumusan Masalah 

1. Konsep Birokrasi Weberian 

1.1. Pengertian Birokrasi Weberian 

1.2. Karakteristik Ideal Birokrasi Weber 

2. Perspektif Loose Coupling 

2.1. Elemen Coupling 

2.2. Domain Coupling 

2.3. Dimensi Coupling 

2.4. Mekanisme Coupling 

 
3. Tujuan Penulisan 

a. Untuk menjelaskan model birokrasi Weberian 

b. Untuk mengkaji dan mengkritik model birokrasi Weberian 

c. Untuk menjelaskan model struktur formal di sekolah 

d. Untuk menjelaskan perspektif loose coupling dalam hubungan dengan 

struktur formal di sekolah 

 
4. Sistematika Penulisan 

BAB  I Merupakan pendahuluan yang terdiri dari 3 bab : 

 Latar Belakang  

 Perumusan Masalah 
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 Tujuan Penulisan 

 Sistematika Penulisan 

 
BAB  II Pembahasan dari isi Makalah yang membahas tentang 

kepemimpinan dan perilaku organisasi. 

 

BAB III Merupakan penutup yang terdiri dari : 

A. Kesimpulan 

B. Saran 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 
 
 
1. Konsep Birokrasi Weberian 

1.1. Pengertian Birokrasi Weberian 

Secara umum, birokrasi merujuk pada empat pengertian. Pertama, 

menunjuk pada kelompok pranata atau lembaga tertentu. Pengertian ini 

menyamakan birokrasi dengan biro. Kedua, menunjuk pada metode 

khusus untuk pengalokasian sumber daya dalam suatu organisasi besar. 

Pengertian ini berpadanan dengan istilah pengambilan keputusan 

birokratis. Ketiga, menunjuk pada “kebiroan” atau mutu yang 

membedakan antara biro-biro dengan jenis-jenis organisasi lain. 

Pengertian ini lebih menunjuk pada sifat-sifat statis organisasi. Keempat, 

sebagai kelompok orang, yakni orang-orang yang digaji berfungsi dalam 

pemerintahan . 

Konsep birokrasi, bila digali ke akarnya, akan ditemukan bahwa 

salah seorang yang paling berpengaruh menggagaskan dan 

mengembangkan konsep birokrasi pada awal abad ke-19 adalah Max 

Weber. Dia adalah seorang sosiolog kenamaan Jerman, yang menulis 

karya yang sangat berpengaruh bagi dunia. Karya itu sampai sekarang 

dikenal konsep tipe ideal birokrasi. Konsep ini secara luas biasa disebut 

birokrasi Weberian. 

Dalam konsep ini, birokrasi dipandang sebagai rasionalisme 

prosedur pemerintahan dan aparat administrasi publik. Dengan kata lain, 

birokrasi adalah organisasi rasional yang dibentuk untuk memperlancar 

aktivitas pemerintahan. Birokrasi Weberian menekankan bagaimana 

seharusnya mesin birokrasi itu secara profesional dan rasional dijalankan. 

Tipe ideal adalah konstruksi abstrak yang membantu organisasi 

memahami setiap gejala kehidupan organisasi yang ada secara 

keseluruhan. Birokrasi seperti ini amat penting untuk memberikan 
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pemahaman tentang mengapa birokrasi itu bisa diterapkan dalam kondisi 

organisasi tertentu dan apa yang membedakan kondisi tersebut dengan 

kondisi organisasi lainnya. 

 
1.2. Karakteristik Ideal Birokrasi Weber 

Dalam bukunya yang berjudul “Wirtschaft und Gesellchaft (dalam 

versi Inggris berjudul The Theory Of Sosial And Economic, Teori 

Organisasi Sosial dan Ekonomi), Weber memaparkan beberapa 

karakteristik ideal sebagai berikut: 

1) Pembagian Kerja/ Spesialisasi (division of labor) 

Dalam menjalankan berbagai tugasnya, birokrasi membagi 

kegiatan-kegiatan pemerintahan menjadi bagian-bagian yang masing-

masing terpisah dan memiliki fungsi yang khas. Pembagian kerja 

seperti ini memungkinkan terjadinya spesialisasi fungsi. Dengan cara 

seperti ini, penugasan spesialis untuk tugas-tugas khusus bisa 

dilakukan dan setiap orang bertanggung jawab atas pekerjaannya 

masing-masing. 

Aktivitas yang reguler mensyaratkan tujuan organisasi 

didistribusikan dengan cara yang tetap dengan tugas-tugas kantor 

(official duties). Pemisahan tugas secara tegas memungkinkan untuk 

memperkerjakan ahli yang terspesialisasi pada setiap posisi dan 

menyebabkan setiap orang bertanggung jawab terhadap kinerja yang 

efektif atas tugas-tugasnya. 

Karena itu tugas-tugas birokrasi hendaknya dilakukan oleh 

masing-masing pegawai yang benar-benar memiliki keahlian khusus 

(specialized expert) dan bertanggung jawab demi tercapainya tujuan 

organisasi secara efektif dan efisien. 

 

2) Adanya prinsip hierarki wewenang (the principle of hierarchy) 

Ciri khas birokrasi adalah adanya wewenang yang disusun 

secara hierarkis atau berjenjang. Hierarki itu berbentuk piramida yang 
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memiliki konsekuensi semakin tinggi suatu jenjang berarti pula 

semakin besar wewenang yang melekat di dalamnya dan semakin 

sedikit penghuninya. Hierarki wewenang ini sekaligus 

mengindikasikan adanya hierarki tanggung jawab. 

Dalam hierarki itu setiap pejabat harus bertanggung jawab 

kepada atasannya mengenai keputusan-keputusan dan tindakan-

tindakannya sendiri maupun yang dilakukan oleh bawahannya. Pada 

setiap tingkat hierarki, para pejabat birokrasi memiliki hak memberi 

perintah dan pengarahan pada bawahannya, dan para bawahan itu 

berkewajiban untuk mematuhinya. Sekalipun begitu, ruang lingkup 

wewenang memberi perintah itu secara jelas dibatasi hanya pada 

masalah-masalah yang berkaitan langsung dengan kegiatan resmi 

pemerintahan. 

 
3) Adanya sistem aturan (system of rules) 

Kegiatan pemerintahan diatur oleh suatu sistem aturan main 

yang abstrak. Aturan main itu merumuskan lingkup tanggung jawab 

para pemegang jabatan di berbagai posisi dan hubungan di antara 

mereka. Aturan-aturan itu juga menjamin koordinasi berbagai tugas 

yang berbeda dan menjamin keseragaman pelaksanaan berbagai 

kegiatan itu. Operasi kegiatan dalam birokrasi dilaksanakan 

berdasarkan sistem aturan yang ditaati secara konsisten. 

Hal ini dimaksudkan untuk menjamin adanya uniformitas 

kinerja setiap tugas dan rasa tanggung jawab masing-masing anggota 

organisasi bagi pelaksanaan tugasnya. Sistem yang distandarkan ini 

dirancang untuk menjamin adanya keseragaman dalam melaksanakan 

setiap tugas, tanpa memandang jumlah personil yang melaksanakan 

dan koordinasi tugas-tugas yang berbeda-beda. 

 
4) Hubungan Impersonal (formalistic impersonality) 

Para pejabat birokrasi harus memiliki orientasi impersonal. 

Mereka harus menghindarkan pertimbangan pribadi dalam 
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hubungannya dengan bawahannya maupun dengan anggota 

masyarakat yang dilayaninya. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan 

perlakuan yang adil bagi semua orang dan persamaan pelayanan 

administrasi. 

Idealnya pegawai-pegawai bekerja dengan semangat kerja yang 

tinggi “sine era et studio” tanpa rasa benci atas pekerjaannya atau 

terlalu berambisi. Standar operasi prosedur dijalankan tanpa adanya 

intervensi kepentingan personal. Tidak dimasukkannya pertimbangan 

personal adalah untuk keadilan dan efisiensi. Impersonal detachment 

menyebabkan perlakuan yang sama terhadap semua orang sehingga 

mendorong demokrasi dalam sistem administrasi. 

 
5) Sistem Karier (career system) 

Pekerjaan dalam birokrasi pemerintah adalah pekerjaan karier. 

Para pejabat menduduki jabatan dalam birokrasi pemerintah melalui 

penunjukan, bukan melalui pemilihan, seperti anggota legislatif. 

Mereka jauh lebih tergantung pada atasan mereka dalam pemerintahan 

daripada kepada rakyat pemilih. Pada prinsipnya, promosi atau 

kenaikan jenjang didasarkan pada senioritas atau prestasi, atau 

keduanya. Dalam kondisi tertentu, birokrat itu juga memperoleh 

jaminan pekerjaan seumur hidup. 

Terdapat sistem promosi yang didasarkan pada senioritas atau 

prestasi, atau kedua-duanya. Karyawan dalam organisasi birokratik 

berdasarkan pada kualifikasi teknik dan dilindungi dari penolakan 

sepihak. Kebijakan personal seperti itu mendorong tumbuhnya 

loyalitas terhadap organisasi dan semangat kelompok (esprit de corps) 

di antara anggota organisasi. 

Menurut Max Weber, birokrasi adalah organisasi rasional yang 

dibentuk untuk memperlancar aktivitas pemerintahan. Oleh karena itu, 

karakteristik birokrasi di atas dapat diimplementasikan dengan 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
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1) Para anggota staf secara pribadi bebas, hanya menjalankan tugas-

tugas impersonal jabatan mereka 

2) Ada hierarki jabatan yang jelas 

3) Fungsi-fungsi jabatan ditentukan secara jelas 

4) Para pejabat diangkat berdasarkan suatu kontrak 

5) Mereka dipilih berdasarkan kualifikasi professional 

6) Mereka memiliki gaji dan hak-hak pensiun, secara berjenjang 

menurut kedudukan masing-masing. 

7) Para pejabat dapat menempati posnya dan dalam keadaan tertentu 

ia dapat diberhentikan 

8) Pos jabatan adalah lapangan kerjanya sendiri atau lapangan kerja 

pokoknya. 

9) Ada struktur karir dan promosi dimungkinkan melalui senioritas 

dan keahlian (merit system) maupun keunggulan (superioritas). 

Birokrasi seperti yang digambarkan oleh Weber itu memiliki 

banyak kelebihan, di antaranya 

1) Pembagian kerja akan menghasilkan efisiensi. 

2) Hierarki wewenang memungkinkan pengendalian atas 

berbagai ragam jabatan dan memudahkan koordinasi yang 

efektif. 

3) Aturan main akan menjamin kesinambungan dalam 

pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, walaupun para 

pejabatnya berganti-ganti, dan dengan demikian bisa 

menumbuhkan keajegan perilaku. 

4) Impersonalitas hubungan menjamin perlakuan yang adil bagi 

semua anggota masyarakat dan mendorong timbulnya 

pemerintah yang demokratik. 

5) Kemampuan teknis menjamin bahwa hanya orang-orang yang 

ahli yang akan menduduki jabatan pemerintahan.  
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Bentuk ideal Birokrasi Max Weber dalam realitanya tidak 

mudah untuk diiimplementasikan. Hal ini disebabkan oleh 

beberapa faktor berikut ini: 

1) Manusia birokrasi tidak selalu ada (exist) hanya untuk 

organisasi. 

2) Birokrasi sendiri tidak peka terhadap perubahan social 

3) Birokrasi dirancang untuk semua orang sehingga menjadi 

lebih sulit 

4) Dalam kehidupan sehari-hari manusia birokrasi berbeda dalam 

kecerdasan, kekuatan, pengabdian dan sebagainya, sehingga 

mereka tidak dapat saling dipertukarkan untuk peran dan 

fungsinya dalam kinerja organisasi birokrasi. 

 
Karakter kirokrasi semacam ini dapat disebut sebagai 

organizational slack, yakni organisasi birokrasi yang cenderung 

bersifat patrimonialistik yaitu; 

1) Tidak efisien, tidak efektif (over consuming and under 

producing), tidak objektif 

2) Menjadi pemarah ketika berhadapan dengan kontrol dan kritik 

3) Tidak mengabdi pada kepentingan umum, 

4) Tidak lagi menjadi alat rakyat tetapi telah menjadi instrumen 

penguasa dan sering tampil menjadi ‘penguasa’ yang sangat 

otoritatif dan represif. 

 
Ciri-ciri birokrasi yang mengalami penyakit Organizational 

Slack dapat ditandai dengan kondisi berikut ini: 

1) Menurunnya kualitas pelayanan yang diberikan. 

2) Masyarakat pengguna pelayanan banyak mengeluhkan akan 

lambannya penanganan pemerintah atas masalah yang 

dihadapi dan bahkan mereka telah memberikan semacam 

public alarm agar pemerintah responsif terhadap semakin 

menurunnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan segera 



 9

mengambil inisiatif yang cepat dan tepat untuk 

menanggulanginya. 

 
Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya 

organizational slack ini menurut Irfan Islamy adalah: 

1) Pendekatan atau orientasi pelayanan yang kaku 

2) Visi pelayanan yang sempit 

3) Penguasaan atas adminitrative engineering yang tidak memadai 

4) Unit-unit publik yang semakin gemuk namun tidak difalitisasi 

dengan 3P yang cukup dan handal (personalia, peralatan dan 

pengangaran). 

 
Akibatnya aparat birokrasi publik menjadi lamban dan 

lebih sering terjebak pada kegiatan-kegitan rutin, tidak responsif 

atas aspirasi dan kepentingan publik serta lemah beradaptasi 

dengan lingkungannya. 

 
2. Perspektif Loose Coupling 

Teori organisasi sering mengutamakan pengertian tentang pembagian 

wewenang dan ketergantungan antara anggota organisasi. Hal ini menyiratkan 

dua hal mendasar, yakni karakteristik setiap anggota maupun organisasi secara 

keseluruhan, dan pola relasional antara para anggota. Loose coupling adalah 

salah satu alat konseptual yang menekankan pola relasional.  

2.1. Elemen Coupling 

2.2. Domain Coupling 

2.3. Dimensi Coupling 

2.4. Mekanisme Coupling 
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BAB III 

PENUTUP 

 

 

 
1. Kesimpulan 

a. Birokrasi Weberian menekankan bagaimana seharusnya mesin birokrasi 

dijalakan secara profesional dan rasional. Tipe ideal birokrasi Weberian 

adalah konstruksi abstrak yang membantu organisasi memahami setiap 

gejala kehidupan organisasi yang ada secara keseluruhan. Birokrasi seperti 

ini amat penting untuk memberikan pemahaman tentang mengapa 

birokrasi itu bisa diterapkan dalam kondisi organisasi tertentu dan apa 

yang membedakan kondisi tersebut dengan kondisi organisasi lainnya. 

b. Birokrasi Weberian dikritik karena sangat menekankan aspek rasionalitas 

dan mengabaikan relasi personalitas yang informal 

c. Struktur formal dalam sekolah secara ideal selalu dikaitkan dengan 

manajemen berbasis sekolah, di mana di satu pihak tetap menekankan 

hirarkis yang tidak kaku, dan di lain pihak menekankan otonomitas setiap 

individu dan elemen dalam struktur formal sebuah sekolah. 

d. Perspektif coupling dapat digunakan dalam struktur formal sekolah untuk 

mengikatsatukan individu dan organisasi baik secara ketat (tight coupling) 

yang selaras dengan visi dan misi sekolah, tetapi juga secara bebas atau 

longgar (loose coupling) yang memberikan apresiasi pada keberagaman 

karakteristik dan otonomitas individu dan elemen, yang tentu saja terarah 

pada visi dan misi yang sama. 

 
2. Saran 

Penulis merasa masih banyak kekurangan dan merasa jauh dari 

kesempurnaan. Oleh karena itu setelah makalah ini dibaca diharapkan agar 

dapat memberikan saran dan kritikan yang membangun kesempurnaan 

makalah ini di masa yang akan datang. 
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KATA PENGANTAR 

 

 

 

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 

rahmat dan karunia-Nya, serta selawat beriringan salam penulis kirimkan kepada 

Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah 

yang berjudul “Kepemimpinan dan Perilaku Organiasasi”. 

 Makalah ini tidak mungkin dapat diselesaikan sebagai mana metsinya 

tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, buku-buku penunjang serta dosen 

pembimbing mata kuliah Perilaku Organisasi. 

 Penulis, menyadari makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, penulis 

mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang. 

 Demikianlah makalah ini penulis buat sehingga bermamfaat bagi kita 

semua. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih. 
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